Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA/20-34/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. április 24-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16:00 órakor kezdődő rendes ülésén.
.

Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Kecskeméti József képviselő

Távol van az ülésről:

Domján Viktor képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Meghívnttak ós jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Szücs Anett a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének jegyzőkönyvvezetője

Ollé Árpád polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 5 Fő jelen van. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy
döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 Fő, kéri,
hogy aki a napirendi pontokkal
1) Közösségszervezői álláshely betöltése (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2] A központi orvosi ügyeletei feladatok ellátásának személyi feltételei
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3] Az Által-ér völgyi kerékpárút fenntartási és üzemeltetési szerződése
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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4) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
5) Egyebek
a) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő S képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (IV.24.)
határozata a 2019. április 24-ej testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) Közösségszervezői álláshely betöltése (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) A központi Orvosi ügyeleti feladatok ellátásának személyi feltételei
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Az Által-ér völgyi kerékpárút fenntartási és üzemeltetési szerződése
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
5) Egyebek
b) Tájékoztatás folyamatban lévő munkákról, pályázatokról (szóbeli
előterjesztés alapján)

1. Napirendi pont:
Közösségszervezői álláshely betöltése
a fenti napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
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2. Napirendi pont:
A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásának Személyi feltételei
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban az űgyeleti szolgálatnak
kb. 7 ezer esete volt, ennek túlnyomó többsége hétvégén. A szolgáltatás minőségének
javítására legalább még egy szakellátó, 1 fő mentőtiszt alkalmazása lenne szükséges, aki
elsősorban a lakáshívások esetében nyújtana szakszerű segítséget. Mivel e
többletszolgáltatásra nem igényelhető plusz központi finanszírozás, a teljes fedezetet a
tagönkormányzatoknak kell biztosítani, így valamennyi település egybehangzó döntése
szükséges a szerződés módosításához. Dunaalmás település 2019. évi tervezett központi
ügyeleti költség 488 272 Ft, a plusz fő foglalkoztatása esetén ez az összeg 611 040 Ft-ra
módosulna.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő megjegyzi, hogy 122 768 Ft-tal lenne több a
fennmaradó nyolc hónapra.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, Tata támogatja a plusz egy főt.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogyha kijönnének házhoz, az jó lenne.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy havi szinten 15 346 Ft-tal kerülne többe az
önkormányzatnak. Ennyiért lehet tudnának valakin segíteni, mert nem nagy költség.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IV.24.) határozata a
központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásának személyi feltételeiről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Inter-Ambulance Zrt. indikatív
ajánlatában szereplő ár ismeretében úgy dönt, hogy
a) az ügyeleti feladatok ellátásában szombat és vasárnap nappal, illetve
munkaszüneti- és ünnepnapokon nappal, 12 órában plusz 1 fő mentőtiszt
részvételét igényli,
b) lakosságszám arányosan, a költségvetés Államháztartáson belülre nyújtott egyéb
működési célú támogatás terhére, 122.768 Ft összegben hozzájárul az a) pont
szerinti szolgáltatás pénzügyi fedezetének 2019. évi biztosításához,
c) a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzatainak az a-b) pont szerinti
feladat-ellátást egybehangzóan támogató döntése esetén felhatalmazza Tata Város
Polgármesterét az Inter-Ambulance Zrt-vel 2018-ban kötött feladat-átadási
szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

-

tájékoztatásra: 2019. április 26.
Ollé Árpád polgármester

egyetért, az kézfeltartással jelezze
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A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2019. (IV.24.)
határozata a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásának személyi feltételeiről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Inter-Ambulance Zrt. indikatív
ajánlatában szereplő ár ismeretében úgy dönt, hogy
a) az ügyeleti feladatok ellátásában szombat és vasárnap nappal, Illetve
munkaszüneti- és ünnepnapokon nappal, 12 órában plusz 1 fő mentőtiszt
részvételét igényli,
b] lakosságszám arányosan, a költségvetés Államháztartáson belülre nyújtott egyéb
működési célú támogatás terhére, 122.768 Ft összegben hozzájárul az a) pont
szerinti szolgáltatás pénzügyi fedezetének 2019. évi biztosításához,
c) a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzatainak az a-b] pont szerinti
feladat-ellátást egybehangzóan támogató döntése esetén felhatalmazza Tata Város
Polgármesterét az Inter-Ambulance Zrt-vel 2018-ban kötött feladat-átadási
szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra: 2019. április 26.
Ollé Árpád polgármester

3. Nauirendi pont:
Az Által-ér völgyi kerékpárút fenntartási és üzemeltetési szerződése
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy 2016-ban tárgyalások kezdődtek az Által-ér
völgyi kerékpárút fenntartásával kapcsolatban az Eszak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
és az önkormányzat között. A tárgyalások különböző okok miatt megfeneklettek, de
mindkét fél számára fontos lenne, hogy a biztonságos működtetés érdekében a feladatok
pontos meghatározása megtörténjen. A szerződés tartalmazza az önkormányzat illetve
az ÉDUVIZIG feladatait is. A szerződés lényeges pontja, hogy kitér az árvízi védekezés
során keletkezett károkra. Kérdezi, van e kiegészíteni való a szerződéstervezetben.

Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a kapukkal kapcsolatban van valami
szabályozás?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy két kivételével az összes kapu az
önkormányzaté. A két kapu a zsilipnél van, az egyik nem zárható. Az Észak-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóságnál is probléma, hogy valaki ezeket folyamatosan kinyitja. Kamerát
szeretnének ide felszerelni. Az első hat kapu le van zárva, mert személyautóval jártak be
a kerékpárúton.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő megjegyzi, mások is mondták.
Kun Lajos alpolgármester hozzá teszi, rendszeresen.
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Ollé Árpád polgármester véleménye szerint kell Venni egyen lakatot és az összes kaput
azzal kell bezárni. Az önkormányzatnál lenne egy kulcs, a másik pedig az ÉszakDunántúli Vízügyi Igazgatóságnál azzal a feltétellel, hogy visszazárják maguk után.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, a megállapodást ki lehetne egészíteni azzal,
hogy a karbantartási munkálataik elvégzése után a kapukat legyenek szívesek
visszazárni?
.

Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, hogy a kerékpáros pihenőből ellopták
megint a deszkákat?
Makay Tibor kirendeltség-vezető információi szerint most lett kirakva.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy le van hegesztve az összes csavar alul.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő kérdezi, mikor lett kirakva.
Kun Lajos alpolgármester válasza, kb. két hete.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő úgy gondolja, hogy akkor neki valószínűleg előtte
mondták.
Ollé Árpád polgármester javasolja, egészítsék ki a szerződést azzal, hogy a kapuk
folyamatosan zárva legyenek. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a
határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő, kéri, hogy
aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete „72019. (IV.24j határozata az
Eszak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Önkormányzat között, az Által-ér völgyi
kerékpárút fenntartási és üzemeltetési szerződés megkötéséről
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Megköti az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal az Által-ér völgyi kerékpárút
fenntartási és üzemeltetési szerződést a DA/20-32/2019. számú előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, az előterjesztésben szereplő kiegészítésekkel,
illetve azzal a kiegészítéssel, hogy a kerékpárúton található szűkítő kapuk
visszazárásáról a napi munka befejeztével gondoskodjon az Igazgatóság.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza:
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2019. (IV.24.)
határozata az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Önkormányzat között, az
Által-ér völgyi kerékpárút fenntartási és üzemeltetési szerződés megkötéséről
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Megköti az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal az Által-ér völgyi kerékpárút
fenntartási és üzemeltetési szerződést a DA/20-32/2019. számú előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, az előterjesztésben szereplő kiegészítésekkel,
illetve azzal a kiegészítéssel, hogy a kerékpárúton található szűkítő kapuk
visszazárásáról a napi munka befejeztével gondoskodjon az Igazgatóság.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ollé Árpád polgármester

4. Nauirendi DOnt:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a február 27-ej rendes ülésen a képviselő
testület a 15/2019. (11.27.) határozatával a helyi civil szervezetek 2019. évi
támogatásáról döntött. A támogatási szerződések aláírása, és a civil szervezetek által
igényelt támogatási összeg kifizetése megtörtént.
A február 27-ei rendes ülésen a képviselő testület a 20/2019. (11.27.) határozata alapján
támogatta a Stumtem Kft. hirdetőtáblájának kihelyezését a temető parkolójának felső
oldalán. A hirdetőtábla előzetes egyeztetést követően kihelyezésre került A közterülethasználati szerződés aláírása megtörtént.
A március 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 24/2019. (111.27.) határozatával
lezárta a TOP-3.2.1-15-K01-2016-00013 projekt közbeszerzési eljárását. Az eljárás
nyerteseként az Aqva Elektro Kft-t hirdette ki nyertesként. A vállalkozási szerződés
aláírása egyeztetés alatt áll.
A március 27-ej rendes ülésen a képviselő-testület a 26/2019. (111.27.) határozata
alapján megbízta az EPLY Kft-t a pihenő tó ingatlanának és a környező ingatlanoknak
szennyvíz csatornahálózat megtervezésével. A tervezési munka előkészítése és az
egyeztetések megkezdődtek. A tervezési költség magasabb lesz a korábban
megállapított 350 000 Ft÷Áfa összegnél, mivel ezen összeg csak a vasúti pályatest alatt
történő átvezetés tervezésének a költsége. A költségviselő a Lorkamill Kft lesz.
A március 27-ei rendes ülésen a képviselő-testület a 29/2019. (111.27.) határozatával
kiválasztotta a téli rezsicsökkentés keretében megvásárlásra kerülő tüzelőanyag
beszállítóját. A Greenfire Kft-vel a szerződés aláírása megtörtént, a tüzelőanyagot
leszállították. A tüzelőanyag igénylőknek történő átadása folyamatban van.
Kun Lajos alpolgármester úr kezdeményezésére januárban a képviselő-testület a
8/2019. (1.30.) határozata alapján a katonai eszközök értékesítéséről döntött, melynek
értékét 300 000 Ft-ban állapította meg. A befolyó pénzt a hivatal udvarának
rendbetételére, és egy 36 m2 alapterületű autóbeálló kialakítására fordítja. Több, kisebb
értékű eszközt és a mozgó konyhát értékesítették 215 000 Ft összegben, a vízufót eddig
nem sikerült értékesíteni. Értéke maximum 50 000 Ft-ra tehető. Az autóbeálló teljes
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költsége 500 000 Ft, melyben benne foglaltatik a zúzottkő (50 tonna), betonalapozás,
betonlapok, fémszerkezet anyagköltsége, munkadíja, trapézlemez, festék. Amint látható,
a katonai eszközökből befolyt Pénz nem fedezi a tervezett munka költségeit, így további
250 000 Ft-ot szükséges hozzárendelni a munkákhoz.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy próbálták kevesebből kihozni, de nem lehet.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy szükség van rá.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy próbálták a magasságot úgy meghatározni,
hogy minél kevesebb felesleg maradjon.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő megjegyzi, ezt a pénzt hozzá kell rendelni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IV.24.) határozata a
hivatal udvarában autóbeálló kialakításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Kialakítja a 36 m2 alapterületű autóbeállót a Hivatal udvarában. A beálló
kialakításának költségeit részben a katonai eszközök értékesítéséből befolyt
összegből, részben 250 000 Ft saját forrásból biztosítja a költségvetés fejlesztési
célú kiadásainak terhére
2. Felhatalmazza a polgármestert az autóbeálló kialakításának lebonyolítására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. május 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalniás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2019. (lV.24.)
határozata a hivatal udvarában autóbeálló kialakításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Kialakítja a 36 m2 alapterületű autóbeállót a Hivatal udvarában. A beálló
kialakításának költségeit részben a katonai eszközök értékesítéséből befolyt
összegből, részben 250 000 Ft saját forrásból biztosítja a költségvetés fejlesztési
célú kiadásainak terhére
2. Felhatalmazza a polgármestert az autóbeálló kialakításának lebonyolítására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. május 31.
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról. Döntéshozatalban részt
vevők száma 5 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IV.24.) határozata a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
tájékoztatót.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2019. (IV.24.)
határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
tájékoztatót.

5. Napirendi pont:
Egyebek:
ajTájékoztatás a folyamatban lévÓ munkákról, pályázatokról
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a Jókai utca felújítására az elmúlt évben
•benyújtott az önkormányzat pályázatot, melyhez beterveztek önerőként 5 921 000 Ft
ot. Ujra van lehetőség pályázat benyújtására, ha a képviselő-testület úgy gondolja, idén
is pályázhatunk a Jókai utca felújítására.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IV.24.) határozata az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázatról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati
alcélra, a Jókai utca felújítására benyújtja pályázati anyagát.
2) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. május 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2019. (IV.24.)
határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
benyújtandó pályázatról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” című pályázatra a belterületi utak, járdák, hidak
felújítása pályázati alcélra, a Jókai utca felújítására benyújtja pályázati anyagát.
2) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az óvodai konyhánál ki kellene építeni az
Egységes Potenciál Hálózatot, ami azt jelenti, hogy a központi földeléshez kell
hozzáföldelni az összes elektronikai berendezést. A másik, a konyhában a bojler, a
mosogatógép és az elszívó rendszer a világítás elektromos körére van bekötve. Ez
okozhatja azt, amikor több gép működik egyszerre a kismegszakítók állandóan
leoldanak. A problémákat két szakértő is megvizsgálta, akiktől árajánlat is érkezett. Az
egyik a Panyik László, a másik a Takács Sándor. Kérdezi, mi a vélemény.
Czérna Zoltán Tiborné elmondja, hogy a két árajánlat között nagyon nagy a különbség.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy annyi különbség lehet benne, hogy a Panyik
László ajánlatában az összes fém burkolat hozzá van kötve az Egységes Potenciál
Hálózathoz.
Czérna Zoltán Tiborné kérdezi, hogy a Takács Sándor mit mondott?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte nem kell.
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Kecskeméti József képviselő véleménye szerint az óvodától is kell érintésvédelmi
felülvizsgálat.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, amikor megépítették az óvodát, a kivitelező már
úgy építette ki a rendszert, hogy a jelenlegi probléma már jelen volt. Nem lett semmi
átszerelve.
Ollé Árpád polgármester úgy gondolja, akkor nem volt ennyi gép rákötve.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, most jelentkezett a probléma a sok gép miatt.
Túlterhelt a rendszer, nem is helyes módon van bekötve. Kérdezi, van rá előírás, hogy
ezt le kell földelni, érintésvédelmileg ezt ki vizsgálja?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a konyha
érintésvédelmi tanúsítvány ahhoz, hogy a konyha üzemeljen.

üzemeltetőjének kell

Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint szakhatósági állásfoglalás kellene erre.
Kecskeméti József képviselő elmondja, hogyha nem kell, felesleges megcsinálni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az átkötéseket mindenképpen meg kell
csinálni.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az érintésvédelmi felülvizsgálatot, már
amikor megnyitott az intézmény akkor kellett volna. Kellene, hogy legyen, elő kellene
szedni a régi dokumentációt.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy már egyszer átnézte, de ha kell, még egyszer
megnézi.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy mivel nincs kiépítve, valószínű
érintés védelmi tanúsítvány sincs. Független szakértőt kellene megkeresni.
Kecskeméti József képviselő kérdezi, hogy az iskolának nem csináltak régen ilyet.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy nem tudja.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy a tornateremnél van e.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy kell lennie.
Ollé Árpád polgármester
dokumentumait.

elmondja,

hogy megnézi

még

egyszer

az

óvoda

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az óvodánál az is probléma volt, amikor a
gépészeti dokumentumokat keresték, az se volt meg, de a végén előkerült.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a bekötéseket mindenképpen meg kell
csináltatni, mert tűz is keletkezhet a rossz bekötések miatt.
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Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy gipszkartonból vannak a belső falak,
az se kizárt, hogy a padláson mennek a vezetékek. A padláson van földelésnek látszó
vezeték kiépítve.
Kun Lajos alpolgármester véleménye szerint a bekötéseket rendbe kell tenni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy meg kell bízni a Takács Sándort,
megcsinálja a bekötéseket illetve kiépíti az Egységes Potenciál Hálózatot
Ollé Árpád polgármester úgy gondolja, ha kell az érintés védelmi tanúsítvány,
valószínűleg ő is tud mondani valakit, aki ezt megadhatja.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy olyat tudnak, aki tud Ilyet csinálni, a kérdés
hogy kell e.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy a napelemek üzembe lettek helyezve.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az E-ON fogja üzembe helyezni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Takács Sándor féle ajánlatban az Egységes
Potenciál Hálózat kialakításán kívül, vannak azok a szerelési munkálatok, amik a
biztonságos működéshez kellenek. A Panyik László féle árajánlat csak az EPH
kialakításról szó, meg csatlakozások, kötések ellenőrzéséről.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, szerinte Takács Sándor legyen megbízva és
kezdje el minél hamarabb a szerelési munkálatokat, hogy biztonságosan működjön
minden. Meg kellene azt is tudni, ha a tanúsítvány kell, mennyibe fog kerülni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy
döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő,
kéri, hogy aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IV.24.) határozata a kék
Duna Óvoda főzőkonyhájának elektromos karbantartásáról, érintésvédelmi
kialakításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a Kék Duna Óvoda elektromos hálózatának karbantartását és érintésvédelmi
kialakítását elvégzi. A munkával Takács Sándor villanyszerelő mestert bízza meg.
A munka elvégzésére bruttó 300 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadásainak
terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, munka
lebonyolítására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
.

.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze
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A jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2019. (IV.24.)
határozata a kék Duna Óvoda főzőkonyhájának elektromos karbantartásáról,
érintésvédelmi kialakításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1] a Kék Duna Óvoda elektromos hálózatának karbantartását és érintésvédelmi
kialakítását elvégzi. A munkával Takács Sándor villanyszerelő mestert bízza meg.
A munka elvégzésére bruttó 300 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadásainak
terhére.
2) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, munka
lebonyolítására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Ollé Arpád polgármester

Ollé Árpád polgármester kérdezi, van e valakinek még témája?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, Domján Viktor képviselő által küldött kör
e-mail részletesen tartalmazza, hogy a pihenőtóval mi a helyzet. A konyhában és a
művelődési házban minősíthetetlen munkát végzett az Aqua Elektro Kit A szakértelem
és a szépérzék is hiányosnak látszik. A munkálatok a hibák javítása miatt két hetet
csúszott. Nem lett tökéletes a befejezett munka, de ezen már nem lehet segíteni. A jelen
állapot jobb lett, mint a régi, de az iskola és a hivatal felújításánál már jobban számon
lesznek kérve. Elvileg most végeznek egy nagyobb munkával, ezért szakképzett
embereket tudnak majd ide átcsoportosítani. Vannak hibák, elkészült a
tervdokumentáció ebben szerepelnek költség kiírások, a közbeszerzést a KomáromEsztergom Megyei Területfejlesztési Kit végezte. A mostani megbeszélésen derült ki,
hogy a mozgáskorlátozott mosdó kialakítása miatt a falrendezések, csempézés teljesen
kimaradt a kiírásból. A műszaki dokumentáció tartalmazza, de a költségkifrás nem, így a
kivitelező cég erre nem adott árat. A felmerült problémákat egyeztetjük a KomáromEsztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel. A szerződés még nem került aláírásra,
folynak az egyeztetések, de április 30-ig meg kell kötni a szerződést, mert lejár a
közbeszerzési idő. Először a hivatal felújítása kezdődik meg, nyáron pedig az iskolának
állnak neki.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 17:25 órakor berekesztette.
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Olle Arpa
polgármester

dr. Korosi Emoke
~izös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
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